
บทที่ 6  

การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ 

 เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยแกขาราชการผูใด และสั่งยุติเรื่อง  งดโทษ  
ลงโทษ  หรือสั่งใหขาราชการผูใดออกจากราชการไปแลว  กฎหมายไดกําหนดใหมีการรายงาน
การดําเนินการทางวินัย  หรือการสั่งใหออกจากราชการนั้น  ไปยังผูบังคับบัญชาหรือองคคณะ
บุคคลผูมีอํานาจตามที่กฎหมายกําหนด   เพื่อการตรวจสอบควบคุมมาตรฐานการดําเนินการ   
ทางวินัย  การสั่งลงโทษ  หรือการสั่งใหออกจากราชการ  ใหเปนไปโดยถูกตองเหมาะสมและ
เปนธรรม 

หลักเกณฑ 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  แกไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  มาตรา 104 และมาตรา 116  บัญญัติใหมีการตรวจสอบ          
การดําเนินการทางวินัยและการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ  
เพื่อใหเปนไปโดยถูกตองและเหมาะสม ถาผูไดรับรายงานเห็นวาการดําเนินการนั้นไมถูกตอง
หรือไมเหมาะสมก็ใหสั่งเปลี่ยนแปลงไดโดยอาจสั่งลงโทษ  เพิ่มโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือ    
ยกโทษ ใหถูกตองหรือเหมาะสมตามควรแกกรณี  ดังนี้ 

 มาตรา 104 “เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินการสอบสวนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูใด  หรือสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
ราชการไปแลว  ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (1)  การรายงานการดําเนินการทางวินัยไมรายแรงของผูบังคับบัญชาตั้งแตหัวหนา      

สวนราชการ หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการ
ทางวินัยแลว  ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการ  หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา แลวแตกรณี  และเมื่อหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดรับรายงานแลวเห็นวา  การยุติเรื่อง  การงดโทษ  หรือการสั่งลงโทษไมถูกตอง 
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หรือไมเหมาะสมก็ใหมีอํานาจสั่งงดโทษ ลดสถานโทษ  เพิ่มสถานโทษ  เปลี่ยนแปลงและแกไข
ขอความในคําสั่งเดิม  หรือดําเนินการอยางใดเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาใหไดความจริง
และความยุติธรรมไดตามควรแกกรณี   และหากเห็นวากรณีเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  

ก็ใหมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนได  หรือหากเห็นวาเปนกรณีที่ไมอยูในอํานาจ
หนาที่ของตน  ก็ใหแจงหรือรายงานไปยังผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจหนาที่  เพื่อดําเนินการตามควร
แกกรณีตอไป  เมื่อหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดพิจารณา
ตามอํานาจหนาที่แลว  ใหเสนอหรือรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาไดพิจารณาแลว  ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการพิจารณา  แตในกรณีที่หัวหนา
สวนราชการซึ่งไดรับรายงานมีความเห็นขัดแยงกับมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  ใหเสนอ  

ก.ค.ศ. พิจารณาตอไป 
 (2)  การรายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงของผูบังคับบัญชาตั้งแตหัวหนา  

สวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการ
ทางวินัยแลว  ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

แลวแตกรณี และเมื่อหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
ตามอํานาจหนาที่แลว  ใหรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลําดับ 
 สําหรับการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาที่มีตําแหนงเหนือหัวหนาสวนราชการ
หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป  และมิใชเปนการดําเนินการตามมติของ     

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  ใหรายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 
 ในการดําเนินการตามมาตรานี ้ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาและ
มีมติเปนประการใดแลว  ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53  หรือหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แลวแตกรณี สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น 
 การรายงานตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด” 
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 มาตรา 116  “ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ไดรับรายงานตามมาตรา 104 (1) หรือ (2) แลว เห็นสมควรใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูใดออกจากราชการ ตามมาตรา 110 (4)  หรือมาตรา 111  ก็ใหหัวหนา
สวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตามมาตรา 110 (4) หรือ
มาตรา 111     แตถาเปนกรณีที่ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกลาว   หรือ
มาตรา 98 วรรคสอง  กรณีความผิดวินัยอยางรายแรงไวแลว  ใหสงเรื่องให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี พิจารณา 
 ในกรณีที่จะตองสั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการกลับเขารับราชการ ใหนํามาตรา 103  

มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 เมื่อผูบังคับบัญชาไดสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการหรือ
ดําเนินการตามมาตรา 110 (4)  หรือมาตรา 111  ใหรายงานไปยัง ก.ค.ศ.  หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา ตามระเบียบวาดวยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจาก
ราชการที่ ก.ค.ศ. กําหนด” 

 ระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจาก
ราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551  กําหนดใหกระบวนการ
ดําเนินการทางวินัย  การรายงานการดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการสิ้นสุดที่หัวหนา
สวนราชการ  หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี  โดยแยกเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       

ที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา กับไมสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา   

  กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา กําหนดให     
การรายงานสิ้นสุดที่หัวหนาสวนราชการสําหรับกรณีวินัยไมรายแรง  สวนกรณีวินัยอยางรายแรง      

ใหการรายงานสิ้นสุดที่ ก.ค.ศ.   
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  สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไมสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา กําหนดให
การรายงานสิ้นสุดที่ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง สําหรับวินัยไมรายแรง สวนวินัยอยางรายแรง               

ใหการรายงานสิ้นสุดที่ ก.ค.ศ. 

การรายงาน 
 อาจแบงการรายงานตามลักษณะของเรื่องได  ดังนี้ 

1. การรายงานการดําเนินการทางวินัยไมรายแรง 
2. การรายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 
3. การรายงานการสั่งใหออกจากราชการ 

  นอกจากแบงการรายงานตามลักษณะของเรื่องทั้ง 3 ประเภทดังกลาวแลว  ในสวนของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังแบงเปน  2  กลุม ซึ่งทั้ง  2  กลุม มีลักษณะของ          

การบริหารราชการที่แตกตางกัน  โดยอาจแยกได  ดังนี้ 
ก.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 

  ข.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไมสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
  การรายงานทั้ง  3  เรื่องดังกลาวขางตน  มีขั้นตอนและระบบของการรายงานที่แตกตางกัน  

โดยแยกเปนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  และไมสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  ดังนี้ 

1.  การรายงานการดําเนินการทางวินัยไมรายแรง 
 ก. กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
  (1)  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาผูใด  และไดสั่งยุติเรื่อง  งดโทษ  หรือลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน
แกผูนั้นแลว  ใหรายงานไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (2)  เมื่อผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับรายงาน ตาม (1)  พิจารณา
ตามอํานาจหนาที่  โดยพิจารณาตรวจสอบวาการดําเนินการทางวินัยนั้นถูกตองเหมาะสมแลว
หรือไม  ในกรณีที่เห็นวาการดําเนินการทางวินัย  หรือการสั่งลงโทษยังไมเหมาะสมก็มีอํานาจ       
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สั่งงดโทษ  หรือลดโทษ เปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง  เพิ่มโทษเปนสถานโทษหรือ
อัตราโทษที่หนักขึ้น  หรือเปลี่ยนแปลงและแกไขขอความในคําสั่งเดิม  หรือดําเนินการอยางใด
เพิ่มเติม   เพื่อประกอบการพิจารณาใหไดความจริงและความยุติธรรมไดตามควรแกกรณี  หรือ
หากเห็นวาไมมีความผิดก็ใหสั่งยกโทษ   
  (3)  ในกรณีที่ เห็นวาเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง   ก็มีอํานาจสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง  โดยอาจสั่งพักราชการ    หรือ
ใหออกจากราชการไวกอน ตามมาตรา 103  หรือกรณีที่เห็นวาเปนกรณีตามมาตรา 110 (4)  หรือ
มาตรา 111  ก็มีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนได 
  (4)  หากเห็นวาไมอยูในอํานาจหนาที่หรือเกินอํานาจหนาที่  ก็ใหแจงหรือรายงาน  

ไปยังผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจหนาที่  เพื่อดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป 
  (5)  กรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดดําเนินการทางวินัยไมรายแรง
แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด หรือกรณีที่ไดรับรายงาน  เมื่อไดดําเนินการ     

ตามอํานาจหนาที่แลว ใหรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา 
  (6)  สําหรับกรณีที่มีการอุทธรณคําสั่งลงโทษของผูบังคับบัญชา ตาม (1)  หรือ (5)    

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทําความเห็นเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาอุทธรณ  โดยตองนํากฎ ก.ค.ศ.วาดวยการอุทธรณมาใช  เมื่อ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาอุทธรณแลวมีมติเปนประการใด  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสั่งและ
ปฏิบัติไปตามนั้น  และใหถือวาการพิจารณาอุทธรณเปนการพิจารณารายงานการดําเนินการ    

ทางวินัยดวย  
  (7)  ในกรณีที่ไมมีการอุทธรณ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณารายงาน    

การดําเนินการทางวินัยแลว มีมติเปนประการใด ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น  เมื่อดําเนินการแลวใหรายงานไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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  (8)  เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับรายงานการดําเนินการ
ทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา หากพิจารณา
แลวเห็นชอบกับการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  ใหการรายงานการดําเนินการ   

ทางวินัยเปนอันสิ้นสุด   เวนแตกรณีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา      ขั้นพื้นฐานมีความเห็น
ขัดแยงกับมติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  โดยเห็นวาการดําเนินการไมถูกตอง ไมเหมาะสม 

ไมเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  หรือแนวทางที่ ก.ค.ศ. กําหนด  ตองเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา       

เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติเปนประการใดแลว  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       

จึงสั่งไปตามนั้น 
  (9)  ในกรณีที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผูบังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปไดดําเนินการทางวินัยไมรายแรงแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัด       

เขตพื้นที่การศึกษา  เมื่อดําเนินการแลวใหรายงาน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา 
 ข. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไมสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
  (1)  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยไมรายแรงแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูใดและไดสั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษแกผูนั้นไปแลว ใหรายงานการดําเนินการ 

ทางวินัยไปยังหัวหนาสวนราชการ 
  (2)  เมื่อหัวหนาสวนราชการไดรับรายงานการดําเนินการทางวินัย  ตองพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของการดําเนินการ  ถาเห็นวาการยุติเรื่อง  การงดโทษ  หรือ  

การสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม  ก็ใหสั่งงดโทษหรือลดโทษเปนสถานโทษหรือ    

อัตราโทษที่เบาลง  เพิ่มโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น  หรือเปลี่ยนแปลงและแกไข
ขอความในคําสั่งเดิม  หรือดําเนินการอยางใดเพิ่มเติม  เพื่อประกอบการพิจารณาใหไดความจริง 

และความยุติธรรมไดตามควรแกกรณี  หรือหากเห็นวาไมมีความผิดก็ใหสั่งยกโทษ   
  (3)  ในกรณีที่เห็นวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรงก็ใหสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง  โดยอาจสั่งพักราชการหรือใหออกจาก
ราชการไวกอน ตามมาตรา 103  หรือกรณีที่เห็นวาเปนกรณีตามมาตรา 110 (4)  หรือมาตรา  111  



~ 215 ~ 

 

ก็ใหสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  แลวดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย
ตอไป 
  (4)  ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการไดดําเนินการทางวินัยไมรายแรงแกขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูใด  หรือกรณีที่ไดรับรายงาน  เมื่อไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่
แลวใหรายงาน อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา 
  (5)  สําหรับกรณีที่มีการอุทธรณคําสั่งลงโทษของผูบังคับบัญชา ตาม (1) หรือ (4)  

ตองเสนออุทธรณให  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  พิจารณา  โดยใหถือวาการพิจารณาอุทธรณเปนการ
พิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยดวย 
  (6)  เมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติเปนประการใดแลว ใหหัวหนาสวนราชการ
สั่งและปฏิบัติไปตามนั้น  และใหการรายงานการดําเนินการทางวินัยเปนอันสิ้นสุด 
  (7)  เวนแตในกรณีที่หัวหนาสวนราชการมีความเห็นขัดแยงกับ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง         

ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
  (8)  ในกรณีที่เปนการดําเนินการของผูบังคับบัญชาเหนือหัวหนาสวนราชการขึ้นไป  

ใหรายงาน ก.ค.ศ.  เพื่อพิจารณา 

2.  การรายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 
 ก. กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
  (1)  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง  โดยคณะกรรมการ
สอบสวนหรือผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  ใหเสนอ 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา  ผลเปนประการใดใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เปนผูสั่งตามมต ิแลวจึงรายงานไปยัง ก.ค.ศ. 
  (2)  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา
ไมเปนความผิดหรือเปนความผิดวินัยไมรายแรง  และไดสั่งยุติเรื่อง  งดโทษ  หรือลงโทษแลว  
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ตองรายงานไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณา  ในกรณีที่เปนโทษเกิน
กวาอํานาจของตนใหรายงานไปยังผูมีอํานาจ 
  (3)   ในกรณีที่ ผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดดําเนินการหรือ             

ไดรับรายงาน  ตาม (2)  พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว  โดยหากเห็นวาการยุติเรื่อง  

การงดโทษ   หรือการลงโทษยังไมถูกตองไมเหมาะสม   ก็มีอํานาจเปลี่ยนแปลงโทษหรือ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งได  เมื่อเปลี่ยนแปลงโทษหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งแลว ใหรายงาน อ.ก.ค.ศ.    
เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา  หรือในกรณีที่เห็นวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  ใหเสนอ           

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาเพิ่มโทษเปนปลดออกหรือไลออก 
  (4)  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณามีมติเปนประการใด ใหผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสั่งใหเปนไปตามนั้น  แลวรายงาน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาพรอม
สํานวนการสอบสวน 
  (5)  เมื่อ  ก.ค.ศ.  พิจารณามีมติเปนประการใด  ใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติ            
ใหเปนไปตามนั้น  และใหการรายงานการดําเนินการทางวินัยเปนอันสิ้นสุด 
  (6)  ในกรณีที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผูบังคับบัญชา   

เหนือข้ึนไป  ไดดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        

ที่อยูในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาพรอมสํานวนการสอบสวน  เมื่อ ก.ค.ศ. 
พิจารณามีมติเปนประการใดใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น   
 ข. กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไมสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
  (1)  เมื่อหัวหนาสวนราชการไดดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงแกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูใดไปแลว  ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  พิจารณา  ผลเปนประการใด
ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูสั่งตามมต ิแลวจึงรายงานไปยัง ก.ค.ศ. 
  (2)  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

พิจารณาเห็นวาไมเปนความผิดหรือเปนความผิดวินัยไมรายแรง  และไดสั่งยุติเรื่อง  งดโทษ  หรือ
ลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือนแลว  จึงรายงาน อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เพื่อพิจารณา 
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  (3)  เมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง  พิจารณามีมติเปนประการใดใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือ
ปฏิบัติใหเปนไปตามมต ิ แลวรายงานไปยัง ก.ค.ศ. พรอมสํานวนการสอบสวน 
  (4)  ในกรณีที่ เปนการดําเนินการของผูบังคับบัญชาเหนือหัวหนาสวนราชการ          

ซึ่งไดดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไมสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา  ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
  (5)  เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติเปนประการใด   ใหผูบังคับบัญชาสั่งและปฏิบัติ            

ใหเปนไปตามนั้น  และใหการรายงานการดําเนินการทางวินัยเปนอันสิ้นสุด 

3.  การรายงานการสั่งใหออกจากราชการ 
 การรายงานการสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ  ในกรณ ี 

ที่มิใชเปนการกระทําผิดวินัย  ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2547 มาตรา 116 วรรคทาย  กําหนดวา  เมื่อผูบังคับบัญชาไดสั่งใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ  หรือดําเนินการตามมาตรา 110 (4)  หรือมาตรา 111       

ใหรายงานไปยัง ก.ค.ศ.  หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  ตามระเบียบวาดวยการรายงานเกี่ยวกับ
การดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  และระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวย  

การรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551  ไดกําหนดการรายงานการสั่งใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาออกจากราชการไว  ดังนี้ 
 ก.  กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
  (1)  เมื่อผูบังคับบัญชาไดสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดออกจาก
ราชการ ตามมาตรา 49  ซึ่งกฎหมายบัญญัติใหผูบังคับบัญชาสั่งใหออกโดยพลัน  กรณี 
   -  ขาดคุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา 30 
   -  ขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหนง  ตามมาตรา 42 
   -  ขาดคุณสมบัติพิเศษ  ตามมาตรา 48 

 
เมื่อผูบังคับบัญชามีคําสั่งแลวใหรายงานไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา
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  (2)  การสั่งใหออกจากราชการกรณีไมพนทดลองการปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือ     

ไมผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม  ตามมาตรา 56  เมื่อผูบังคับบัญชา
มีคําสั่งแลวใหรายงานไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (3)  การสั่งใหออกตามมาตรา 110 (1)  (3)  และ (6)  เพราะเหตุ 
    -  เจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการไดโดยสม่ําเสมอ 
    -  ไมมีสัญชาติไทย 
    -  เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่น  หรือผูบริหารทองถิ่น 
    -  เปนผูไรความสามารถ  จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. 
    -  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
    -  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
    -  เปนบุคคลลมละลาย 
    -  ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปน  

ที่พอใจของทางราชการได   
  เมื่อผูบังคับบัญชามีคําสั่งแลว ใหรายงานไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พิจารณา 
  (4)  การสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา 113  กรณีตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของ
ศาล หรือตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  

หรือความผิดลหุโทษ   ซึ่งยังไมถึงกับตองถูกลงโทษปลดออก   หรือไลออกจากราชการ               

เมื่อผูบังคับบัญชามีคําสั่งแลวใหรายงานไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (5)  การสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา 118  กรณีมีเหตุที่สมควรใหออกอยูกอน 

วันโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เมื่อผูบังคับบัญชา         

มีคําสั่งแลวใหรายงานไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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  (6)  เมื่อผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดดําเนินการ หรือไดรับรายงาน
ตาม (1)  (2)  (3)  (4)  และ (5)  และไดพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว ใหรายงาน           

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา 
  (7)  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีเจาสังกัด  หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ผูใดออกจากราชการ  ตาม (1)  (2)  (3)  (4)  และ (5)  แลว ใหรายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 
  (8)  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดดําเนินการสอบสวนตามมาตรา 110 (4)  กรณีเปน       

ผูไมเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ   

แหงราชอาณาจักรไทย  หรือมาตรา 111  กรณีหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการ  บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ  

แลวใหเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา  เมื่อมีการสั่งการตามมติแลว ใหรายงานไปยัง 

ก.ค.ศ.  เพื่อพิจารณาดวย 
  อนึ่ง  การใหออกจากราชการตามมาตรา  112 กรณีมีมลทินมัวหมองในกรณีที่           
ถูกสอบสวนอยูในหลักเกณฑที่จะตองรายงาน ก.ค.ศ.  เนื่องจากมีมูลมาจากการมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
 ข. กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไมสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
  (1)  เมื่อผูบังคับบัญชาไดสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดออกจาก
ราชการ ตามขอ 3 ก. (1)  (2)  (3)  (4)  และ (5) แลว  ให รายงาน อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา 
  (2)  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดดําเนินการตามขอ 3 ก. (8) แลว ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ.         
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมต ิ เมื่อสั่งการตามมติแลวใหรายงานไปยัง ก.ค.ศ.  เพื่อพิจารณาดวย 
  กรณีที่เปนการดําเนินการของนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีเจาสังกัด  ปลัดกระทรวง     

การทองเที่ยวและกีฬา  หรือปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
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  อนึ่ง การรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหผูบังคับบัญชาที่ไดรับรายงานดําเนินการใหแลวเสร็จ 

และรายงานตามลําดับตอไป  ภายใน    30 วัน นับแตวันที่ไดรับรายงาน  ในกรณีที่เลยกําหนดเวลา
ใหรายงานเหตุที่พิจารณาดําเนินการไมทันตามกําหนดเวลานั้นไปดวย 

 การรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการดังกลาว  ใหสงสํานวน
การสอบสวนและเอกสารการพิจารณา  บันทึกสรุปประวัติ  และขอเท็จจริง  พรอมสําเนาคําสั่ง 

จํานวน  2  ฉบับ  ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่มีคําสั่ง 

 เมื่อผูบังคับบัญชามีคําสั่งใด ๆ เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย ใหสงสําเนาคําสั่งจํานวน  

2  ฉบับ  ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 15 วันทําการ  นับแตวันที่มีคําสั่ง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่สอนระดับปริญญา 
 สําหรับการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่สอนระดับปริญญา  ใหรายงานไปยัง
หัวหนาสวนราชการตามขอบังคับของสภาสถานศึกษา   ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
สถานศึกษานั้น ๆ  โดยใหสภาสถานศึกษาทําหนาที่แทน ก.ค.ศ. 

กรณีที่ตองรายงาน ก.ค.ศ.  เพื่อพิจารณา 
 1.  กรณีที่เปนการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง  หรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอยางรายแรง  ไมวาจะพิจารณาโทษหรือมีความเห็นเปนประการใด  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา  หรือ   อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาและสั่งตามมติแลว จะตองรายงานไปยัง ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณาดวยทุกกรณี 
 2.  กรณีมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรา 110 (4)  หรือมาตรา 111  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.         
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เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  พิจารณาและสั่งตามมติแลว  จะตองรายงานไปยัง 

ก.ค.ศ.  เพื่อพิจารณาตอไป 
 3.  กรณีที่เปนการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง  หรือการใหออกจากราชการแกผูดํารง
ตําแหนงที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  ตําแหนงผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสํานักงาน     

เขตพื้นที่การศึกษา  ตําแหนงศาสตราจารย  และผูซึ่งกระทําผิดวินัยอยางรายแรง รวมกับผูดํารง
ตําแหนงดังกลาว 
 4.  กรณีที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการทางวินัย  หรือสั่งให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาออกจากราชการ 
 5.  กรณีที่เปนการดําเนินการของนายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด  ปลัดกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา  หรือปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 6.  กรณีที่หัวหนาสวนราชการที่ไดรับรายงานมีความเห็นขัดแยงกับมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา  หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง   
 7.  กรณีที่ ก.ค.ศ.  เห็นสมควรใหจัดสงสํานวนไปเพื่อพิจารณา 
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แบบบันทึกสรุปประวัติและขอเท็จจรงิ 

ตอนที ่1  ประวัติสวนตัว 

ชื่อตัว..................................................................ชื่อสกุล................................................................ 
อายุตัว......................ป  อายุราชการ......................ป 
ขณะเกิดเหตุดํารงตําแหนง...............................................ระดับ/วิทยฐานะ..................................... 
กรม......................................กระทรวง.........................................รับเงินเดือนในอันดับ................. 
ขั้น..............................บาท 
ปจจุบันดํารงตําแหนง.......................................................ระดับ/วิทยฐานะ.................................... 
กรม......................................กระทรวง.........................................รับเงินเดือนในอันดับ................. 
ขั้น..............................บาท 
วุฒิ.................................................................................................................................................. 
ตอนที ่2  ขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอกลาวหา 
เหตุเกิดเมื่อ...................................................................................................................................... 
ขอกลาวหา...................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
ตอนที ่3  ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน/ความเห็นของผูบังคับบัญชา 
ขอเท็จจริงไดความโดยสรุปวา........................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน............................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
ความเห็นของผูบังคับบัญชา............................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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ตอนที ่4  ความเสียหายแกทางราชการ 
กรณีนี้เปนเหตุใหเสียหายแกราชการ คือ........................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
ตอนที ่5  การสั่งลงโทษ/ใหออกจากราชการ 
โทษ................................................................................................................................................. 
ใหออกจากราชการเพราะ........................................................................ตามมาตรา....................... 
ตอนที ่6  ประวัติการถูกลงโทษ 
ครั้งที่ 1  :  เคยถูกลงโทษ...................................................เมื่อ......................................................... 
กรณี................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
ครั้งที่ 2  :  เคยถูกลงโทษ...................................................เมื่อ......................................................... 
กรณี................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
          การดําเนินการทางวินัย/การสั่งใหออกจากราชการรายนี้ ไดดําเนินการสอบสวนพิจารณา 
และสั่งการไปโดยถูกตองตามกฎหมายแลว 

          กระทรวง/ทบวง/กรม.............................................................................................................. 
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แผนภูมิแสดงกระบวนการรายงานการดําเนินการทางวนิัยไมรายแรง 

 
 

 

 

 

 
 

 

ร 

หรือ  

  

อ 

 

 

 

อ.ก.ค.ศ.เขตฯ  
อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง
 

 

 

ผอ.เขตฯ/หัวหนาสวนราชการ
ทําความเห็น 
เสน
ผอ.เขตฯ/หัวหนาสวนราชการ
พิจารณาตามอํานาจหนาที ่
สั่งลงโทษ 
ตามอํานาจ 

 

ผบ.ตั้งกรรมการสอบสวน 
วินัยไมรายแรง 

(ม.98 ว.1) 
* มอีุทธรณ
 หมายเหตุ  1.  การพิจารณาอุทธรณถือเปนการพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยดวย 
                    2.  กรณีสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ใหรายงานสิ้นสุดที่หัวหนาสวนราชการ สําหรับ
       กรณีที่ไมสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ใหรายงานสิ้นสุดที่ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง 
*หัวหนาสวนราชกา
* มอีุทธรณ
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แผนภูมิแสดงกระบวนการรายงานการดําเนินการทางวนิัยอยางรายแรง 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ก.ค.ศ.เขตฯ 

อ.ก.ค.ศ.เขตฯ 

. 

ุ 

สั่งล  

 

หมายเหตุ    กรณีสังกัดเขตพื้นที่การศกึษา  
ผอ.เขตฯ ตรวจสอบ 
ความถูกตอง 
กก. และ/หรือผูสั่งตั้งฯ 
เห็นวารายแรง 
 ผูมีอํานาจสั่งบรรจ
ตามมาตรา 53 
ก.ค.ศ
ผอ.เขตฯ 
พิจารณา 
ผูสั่งตั้ง กก. 
งโทษตามอํานาจ
กก. และผูสั่งตั้ง กก.

เห็นวาไมรายแรง 
ก.ค.ศ.
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แผนภูมิแสดงกระบวนการรายงานการดําเนินการทางวนิัยอยางรายแรง 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ) 

ท ั้ง 

สั่งล จ 
ท  

. 

 

. 

หมายเหตุ    กรณีไมสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  
กก. และ/หรือผูสั่งตั้ง กก.
เห็นวารายแรง 
 

 

ผูมีอํานาจสั่งบรรจุ 
ตามมาตรา 53 

หัวหนาสวนราชการ
ก.ค.ศ
อ.ก.ค.ศ. 
ี่ ก.ค.ศ. ต
ผูสั่งตั้ง กก. 
งโทษตามอํานา
กก. และผูสั่งตั้ง กก.
เห็นวาไมรายแรง 
ก.ค.ศ
อ.ก.ค.ศ. 
ี่ ก.ค.ศ. ตั้ง


